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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ 

з/п 
Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 10 

з них, 

кандидатів наук 
10 

докторів наук - 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 2 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
1 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) - 

 з них, із захистом дисертації - 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 1 

5 захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього - 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  
Кількість, 

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.) - 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
- 

1.2. спеціального фонду державного бюджету - 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  - 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 6 

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
- 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 6 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 1 

4.1. 
з них, 

завершених  
- 

4.2. перехідних  - 

4.3. нових  1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 1 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
1 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) - 

5.3.                                         перехідних - 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 13 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
7 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  6 

2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) Scopus – 5, Web of Science – 1. 
6 

3. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 

для соціо-гуманітарних Copernicus) 
9 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) (Google academia) 52 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор - 

6. 
кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
- 

7. опубліковано монографій, усього - 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
- 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 2 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
2 

9. опубліковано підручників - 

10. опубліковано навчальних посібників - 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 3 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
- 

11.2. патентів на корисну модель 3 

12. отримано свідоцтв авторського права 14 

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) - 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

13.2. технологій - 

13.3. матеріалів - 

13.4. сортів рослин та порід тварин - 

13.5. методів, теорій - 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) - 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

14.2. технологій - 

14.3. матеріалів - 

14.4. сортів рослин та порід тварин - 

14.5. методів, теорій - 
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№ з/п Показники Кількість, одиниць 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) - 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
- 

15.2. технологій - 

15.3. матеріалів - 

15.4. сортів рослин та порід тварин - 

15..5 методів, теорій - 

16. 
подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.) 
- 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

17. 
отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 

наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.) 
- 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
- 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах - 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 1 
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи у звітному періоді, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 5 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

1.2. міжнародних семінарів - 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 3 

1.4. всеукраїнських семінарів - 

1.5. інших 2 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 2 

2.1. 
з них, 

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
- 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій - 

2.3. інших 2 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів - 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 7 

5 Участь в експертних радах, журі - 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах - 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

8 Інше (вказати) - 
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених у звітному періоді: 
 

№ 

з/п 

Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська 

тощо) наукового заходу 

Тема наукового заходу 
Дата  

проведення 

1 2 3 4 

Наукові заходи (крім студентських) 

1.  Конференція, всеукраїнська 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», 

Полтава, ПДАА. 

24 жовтня 2019 р. 

2.  Конференція, всеукраїнська 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії 

та проблеми практики», Полтава, ПДАА. 

31 жовтня 2019 р. 

3.  Конференція, всеукраїнська 
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної економічної науки», Полтава, ПДАА. 
4 грудня 2019 р. 

4.  Конференція, вузівська  

«Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті 

підвищення якості вищої освіти»: 50-а науково-методична конференція, 

Полтава, ПДАА. Секція факультету обліку та фінансів. 

26-27 лютого 2019 р. 

5.  Конференція, вузівська  

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 

Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2018 р., Полтава, ПДАА. Секція факультету обліку та фінансів. 

17 травня 2019 р. 

Студентські наукові заходи 

1.  Конференція, вузівська  

Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії. 

Секційне засідання студентської наукової конференції факультету обліку та 

фінансів. 

24-25 квітня 2019 р. 

2.  Круглий стіл 

Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи здобувачів вищої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ», ПДАА.. 

20 травня 2019 р. 
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3.3. Участь колективу (факультету) кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 
 

№ 

з/п 

Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Вид участи  

(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових 

конференцій, експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата  участі 

 

1 2 3 4 

1 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент, Рудич А.І., 

к.е.н., доцент, Єгорова О.В., 

к.е.н., доцент  

Організаційний комітет ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання сучасної економічної науки». 
4 грудня 2019 р. 

3 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет 50-тої науково-методичної конференції викладачів і аспірантів 

«Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості 

вищої освіти». Секція факультету обліку та фінансів. Участь у редакційній колегії 

матеріалів конференції. 

26-27 лютого 

2019 р. 

2 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2018 році. Секція факультету обліку та фінансів. Участь у редакційній колегії 

матеріалів конференції. 

17 травня 2019 р. 

4 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н. 

Організаційний комітет ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

діяльністю», Полтава, ПДАА. Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

24 жовтня 2019 р. 

5 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики». Участь у редакційній колегії матеріалів конференції. 

31 жовтня 2019 р. 

6 Дорогань-Писаренко Л.О., 

к.е.н., доцент 

Організаційний комітет студентської наукової конференції Полтавської державної 

аграрної академії. Секційне засідання факультету обліку та фінансів. Участь у 

редакційній колегії матеріалів конференції. 

24-25 квітня 2019 

р. 

7 Песцова-Світалка О.С., 

к.е.н., доцент 

Організатор круглого столу за результатами науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни «Економічна теорія 

ІІ», ПДАА.. 

20 травня 2019 р. 
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3.4.  Участь колективу факультету (кафедри) у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо – відсутні. 
 

№ з/п 
Учасники  (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання) 

Назва заходу 

 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 

грамота, угода про співпрацю) 
1 2 3 4 

1    

 

Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

5.1.  Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 10 

з них,  

самостійно студентами 
6 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 2 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 2 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

Результати досліджень відображені у колективній монографії, фахових та інших виданнях науково-методичних збірників і журналів, у 

виступах на науково-практичних і навчально-методичних конференціях, семінарах, проблемних лекціях, окремі питання досліджень 

відображені у науково-тематичних збірниках, методичних рекомендаціях і методичних розробках. 

Відбувся захист дисертації здобувача кафедри Цуркан Наталії Геннадіївни: науковий керівник Дорогань-Писаренко Л.О.  Дата 

закріплення 31 грудня 2015 р. Дата захисту 05 липня 2019 р. Тема «Оцінка вартості підприємств рекреаційної діяльності». Отриманий 

диплом кандидата наук ДК № 053476 від 15 жовтня 2019 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). 

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Дебатний клуб», керівник – к.е.н., доцент Кончаковський Є.О. 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Викладачи кафедри не використовують можливості наукових стажувань та грантових програм для запозичення новаторських підходів 

до наукової роботи, підготовки статей у наукові видання, що відповідають власним науковим інтересам і відбивають передові позиції 

установи, де відбувається стажування. У зв’язку з цим, доцільно для кожної кафедри запланувати та виконати у наступному році підготовку 

щонайменше однієї заявки на отримання особистого або колективного гранту на проведення наукових досліджень від українських та 

міжнародних організацій і фондів. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді – відсутні. 

 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді – 13. 

ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій, 

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді. 
 

№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 

Монографії 

1 . 

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1 

Dorohan-Pysarenko L., Kononenko Zh., Yehorova O. Resource potential of the agrarian sector of economists as an object of scientific 

research. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2. С СollectiVe mопоgгарh. Ргаguе, Nеmогоs s.г.о. 2019. C. 150-

156. 

2. 

Romanchenko Y., Tyutyunnyk S., Tyutyunnyk Y. Organization of activity and accounting for not-for-profit organizations: the foreign 

experience. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: Сollective monograph / In edition I. Markina. Prague: Nemoros 

s.r.o., 2019. P. 279-285. 

 

ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді - відсутні 

№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

Підручники 

1 . 

 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді. 

№ з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

Навчальні посібники - відсутні 
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ДОДАТОК 6 
Список отриманих патентів  

та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді. 
 

№ 

з/п 
Назва документу Вид документа  

Дата набуття 

чинності 

Власник охоронного 

документа 
Винахідник 

 

1 2 3 4 5 6 

Патенти 

1.  Пристрій 

регулювання 

глибини рихлення  

ґрунту плугом 

Державний патент 

України на корисну 

модель № 131349 

10.01.2019 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив: Литвин О.Ю., Галич 

О.А., Калініченко А.В., Аранчій В.І., Рудич А.І., 

Сакало В.М., Чіп Л.О., Сорокотяга С.М., 

Антонець А.В., Черненко Б.С., Шеметюк А.В., 

Скиба М.М., Прасолов Є.Я 

2.  Молоковмісний 

продукт 

Державний патент 

України на корисну 

модель № 134387 

10.05.2019 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив: Іванов О.М., 

Лапенко Т.Г., Дудник В.В., Дрожчана О.У., 

Рудич А.І. 

3.  Пристрій порційної 

СВЧ-обробки 

бджіл. 

Державний патент 

України на корисну 

модель № 131058 

10.01.2019 р. Полтавська державна 

аграрна академія 

Авторський колектив: Литвин О. Ю., 

Галич О.А., Чіп Л. О., Дорошенко А.П. та інші, 

всього 9 осіб. 

Свідоцтва авторського права 

1.  

Навчальний 

посібник 

«Економічний 

аналіз». 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91293 

05.08.2019 р. Єгорова О.В., 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., 

Тютюнник Ю.М. 

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., 

Тютюнник Ю.М. 

2.  

Стаття «Аналіз 

використання 

основних засобів 

сільськогосподар-

ських підприємств: 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

05.08.2019 р. Єгорова О.В., 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., Рудич А.І. 

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., 

Рудич А.І. 
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1 2 3 4 5 6 

галузевий аспект». і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91296 

3.  

Стаття «Вектори 

аналізу 

використання 

персоналу 

сільськогосподарсь

ких підприємств». 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91298 

05.08.2019 р. Єгорова О.В. 

 

Єгорова О.В. 

 

4.  

Стаття «Assessment 

of entrepreneurial 

risks in agriculture». 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91299 

05.08.2019 р.  Єгорова О.В., 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., Чип Л.О., 

Тютюнник М.С. 

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., 

Чип Л.О., Тютюнник М.С. 

5.  

Стаття «Аналітична 

оцінка та 

екстраполяція 

функціонування 

ринку 

молокопродукції».  

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

05.08.2019 р. Аранчій В.І., 

Дорогань-Писаренко 

Л.О., Рудич А.І. 

Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О., 

Рудич А.І. 
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1 2 3 4 5 6 

№ 91294 

6.  

Стаття «Система 

показників 

оцінювання 

ринкової 

активності 

підприємств». 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91426 

08.08.2019 р. Тютюнник Ю.М., 

Тютюнник С.В., 

Дорогань-Писаренко 

Л.О. 

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Дорогань-

Писаренко Л.О. 

7.  

Стаття 

«Послідовність 

оцінки фінансового 

стану боржників – 

юридичних осіб». 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91543 

13.08.2019 р.  Тютюнник Ю.М., 

Тютюнник С.В., 

Дорогань-Писаренко 

Л.О. 

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Дорогань-

Писаренко Л.О. 

8.  

Стаття «Оцінка 

динаміки та 

тенденції 

показників 

продовольчої 

безпеки регіонів 

України». 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91295. 

05.08.2019 р. Рудич А.І. Рудич А.І. 

9.  

Навчальний 

посібник 

«Фінансовий 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

05.08.2019 р. Тютюнник Ю.М., 

Тютюнник С.В., 

Дорошенко А.П. 

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., 

Дорошенко А.П. 
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1 2 3 4 5 6 

аналіз. Практикум» Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91297. 

10.  

Стаття «Напрями 

аналізу фінансової 

стійкості суб’єктів 

державного 

сектору»; 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91427. 

8.08.2019 р. Тютюнник Ю.М., 

Тютюнник С.В. 

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. 

11.  

Стаття «Механізми 

факторного аналізу 

показників 

фінансового стану 

галузей економіки» 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 91544. 

13.08.2019 р. Тютюнник Ю.М., 

Тютюнник С.В. 

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. 

12.  

Стаття «Теоретичні 

аспекти цінової 

еластичності 

попиту» 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

20.09.2019 р. Дорошенко А.П. Дорошенко А.П. 
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1 2 3 4 5 6 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 92302. 

13.  

Стаття «Теоретико-

методичні підходи 

до обґрунтування 

методів оптимізації 

структури 

капіталу» 

Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського права на 

твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 92303. 

20.09.2019 р. Дорошенко А.П., 

Дорошенко О.О., 

Гуркаєва К.М. 

Дорошенко А.П., Дорошенко О.О., 

Гуркаєва К.М. 

14.  

Стаття 

«Прогнозування 

показників 

зведеного бюджету 

України на основі 

коефіцієнта 

еластичності» 

Свідоцтво про реє-

страцію авторського 

права на твір, видане 

Міністерством 

економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП 

«Український інститут 

інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

№ 92305. 

20.09.2019 р. Дорошенко А.П., 

Дорошенко О.О. 

Дорошенко А.П., Дорошенко О.О. 

 

 

ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді додається на 91 арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Рудич  Алла  Іванівна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________завідувач, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Рудич А. І., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Підвищення ефективності 

діяльності суб’єкта 

господарювання на основі 

сучасних прийомів 

економічного аналізу. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 8 травня 2019 р. 

№ 08/05, замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро-промислова 

компанія «Прогрес» 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 аналіз наявного ресурсного потенціалу суб’єкта 

господарювання та його використання; 

 аналіз фінансово-кредитних та інвестиційних 

аспектів інноваційної діяльності суб’єкта 

господарювання; 

 напрями підвищення рентабельності діяльності. 

 можливості підвищення конкурентоспроможності 

суб’єкта господарювання; 
 Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

1 
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Перехідні – відсутні. 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

 1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

 
- 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Рудич А.І. Регіональне забезпечення продовольчої безпеки регіону / 

Редакція журналу Галицький економічний вісник 

galician.visnyk@gmail.com     (подано до друку).   

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1. Metelenko, N. G.; Kovalenko, O. V.; Makedon, V.; Merzhynskyi, Y. 

K.; Rudych, A. I. 2019. Infrastructure security of formation and 

development of sectoral corporate clusters, Journal of Security and 

Sustainability Issues 9(1): 77-89. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(7) 

Scopus 

1 

https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(7)
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1 2 3 4 5 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 GoogleАкадемія - 8 

3 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи,  

1. Державний патент на корисну модель № 131349  
2 
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1 2 3 4 5 

Пристрій регулювання глибини рихлення  ґрунту плугом.  

Авторський колектив: Литвин О.Ю., Галич О.А., Калініченко А.В., 

Аранчій В.І., Рудич А.І., Сакало В.М., Чіп Л.О., Сорокотяга С.М., 

Антонець А.В., Черненко Б.С., Шеметюк А.В., Скиба М.М., 

Прасолов Є.Я.     Номер  А01В 15/00 ( номер заявки  u 2018 07812) 

Дата видачі 10.01.2019 

2. Державний патент на корисну модель № 134387 

Молоковмісний продукт. Авторський колектив: Іванов О.М., 

Лапенко Т.Г., Дудник В.В., Дрожчана О.У., Рудич А.І. Номер  А23G 

9/00 9/04 9/42( номер заявки  u 2018 12869) Дата видачі 10.05.2019 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права 

 
3 

у т.ч., свідоцтв авторського права 

1. Стаття «Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування 

ринку молокопродукції»  Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір №  91294.  Дата реєстрації 05.08.2019 

2. Стаття «Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої 

безпеки регіонів України» Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір №  91295.   Дата реєстрації 05.08.2019 

3. Стаття «Аналіз використання основних засобів 

сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект»  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  

№  91296   Дата реєстрації 05.08.2019  

 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах - 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 
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1 2 3 4 5 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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1 2 3 4 5 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання сучасної економічної науки», 4 грудня 2019 р. Полтава, 

ПДАА. 

1 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 3 

з них,   

самостійно студентами 

1. Оборожна А.В. Факторний аналіз рентабельності діяльності підприємства: Економіка і підприємництво: 

організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: збірн. наук. пр.: – ПДАА, Вип. 19. Том 

1. – Полтава, 2019 

2. Олійник І.М. Особливості економічного аналізу доходів та доходності підприємства:  Економіка і 

підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: збірн. наук. пр.: – 

ПДАА, Вип. 19. Том 1. – Полтава, 2019 

3. Сніжко М.М. Методичні підходи організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства : 

Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу: збірн. 

наук. пр.: – ПДАА, Вип. 19. Том 1. – Полтава, 2019 

 

 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР.  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. 
з них: – Всеукраїнських олімпіад 

1. Панова Яна Григорівна, МЕН_2017_б_д I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
- 
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«Статистика». 29.12.2018 р. ПДАА, кафедра економічної теорії та економічних досліджень ІІ місце.  

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна______ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада __________професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень___ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис.грн. Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1       

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Дорогань-Писаренко Л.О.., к.е.н., 

доцент, професор кафедри 

Тематика роботи: 

Методика оцінки фінансової 

стійкості та ймовірності 

банкрутства суб’єктів 

господарювання. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 18 березня 

2019 р. № 3, 

замовник –

Гребельний 

Микола 

Миколайович 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання; 

 оперативний аналіз платоспроможності за 

коефіцієнтом Бівера; 

 визначення ознак поточної, критичної та 

надкритичної неплатоспроможності підприємства; 

 аналіз підприємницького ризику; 

 аналіз фінансових передумов неплатоспроможності 

та банкрутства підприємства; 

 аналітична оцінка ймовірності банкрутства; 

 аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення 

платоспроможності; 

 пошук шляхів покращення фінансового стану 

1 
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№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

суб’єкта господарювання 

Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

2 Виконавець:  

Дорогань-Писаренко Л.О.., к.е.н., 

доцент, професор кафедри 

Тематика роботи: 

Підвищення ефективності 

діяльності суб’єкта 

господарювання на основі 

сучасних прийомів економічного 

аналізу. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 8 травня 2019 р. 

№ 08/05, замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро-промислова 

компанія «Прогрес» 

6,0 6,0 Консультації з питань: 

 методика проведення фінансово-економічного 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання; 

 комплексний аналіз фінансового стану; 

 аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання; 

 аналіз ліквідності та платоспроможності суб’єкта 

господарювання; 

 визначення ознак поточної, критичної та 

надкритичної неплатоспроможності підприємства; 

 аналіз підприємницького ризику; 

 аналіз фінансових передумов неплатоспроможності 

та банкрутства підприємства; 

 аналітична оцінка ймовірності банкрутства; 

 напрями покращення платоспроможності суб’єкта 

господарювання; 

 пошук шляхів покращення фінансового стану 

суб’єкта господарювання; 

 методика аналізу виробництва та реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг); 

- проведення маржинального аналізу беззбитковості 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; 

- визначення беззбиткового обсягу реалізації та 

граничної ціни реалізації продукції; 

 аналіз ділової активності суб’єкта господарювання; 

Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

1 

Перехідні – відсутні. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  4 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Yehorova O., Dorohan-Pysarenko L., Chip L., Tyutyunnik M. 

Assessment of entrepreneurial risks in agriculture. Technology audit and 

production reserves. № 1/4(45), 2019. С. 4-10. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях) 

1. Dorohan’-Pisarenko L., Kantsedal N., Ponomarenko O., Liaska O. The 

methods of using interactive technologies during teaching foundations of 

scientific research at higher educational establishments. Independent 

Journal of Management & Production (IJM&P). Vol. 10, № 7. Special 

Edition PDATU, 2019. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/ 

123456789/4997. P. 778-797.  (Web of science) 

2. Pysarenko V., Dorohan- Pysarenko L., Kantsedal N. Application of 

new data formats for electronic document management in government 

bodies. Annual Session of Scientific Papers «IMT ORADEA 2019». IOP 

Conf. Series: Materials Science and Engineering 568 (2019). URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012102. 

Scopus 
3. Pysarenko V., Dorohan- Pysarenko L., Kantsedal N. The method of 

identity verification when signing electronic documents based on 

3 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/%20123456789/4997.%20P.%20778-797
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/%20123456789/4997.%20P.%20778-797
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012102
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1 2 3 4 5 

biometric means of identification. Annual Session of Scientific Papers 

«IMT ORADEA 2019». IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 568 (2019). URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012103 

Scopus 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1. Dorohan’-Pisarenko L., Kantsedal N., Ponomarenko O., Liaska O. The 

methods of using interactive technologies during teaching foundations of 

scientific research at higher educational establishments. Independent 

Journal of Management & Production (IJM&P). Vol. 10, № 7. Special 

Edition PDATU, 2019. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/ 

123456789/4997. P. 778-797.  (Web of science) 

2. Pysarenko V., Dorohan- Pysarenko L., Kantsedal N. Application of 

new data formats for electronic document management in government 

bodies. Annual Session of Scientific Papers «IMT ORADEA 2019». IOP 

Conf. Series: Materials Science and Engineering 568 (2019). URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012102. 

Scopus 
3. Pysarenko V., Dorohan- Pysarenko L., Kantsedal N. The method of 

identity verification when signing electronic documents based on 

biometric means of identification. Annual Session of Scientific Papers 

«IMT ORADEA 2019». IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 568 (2019). URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012103 

Scopus 

3 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 GoogleАкадемія - 16 

16 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012103
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/%20123456789/4997.%20P.%20778-797
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/%20123456789/4997.%20P.%20778-797
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012102
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/568/1/012103
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1 2 3 4 5 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 

Dorohan-Pysarenko L., Kononenko Zh., Yehorova O. Resource potential 

of the agrarian sector of economists as an object of scientific research. 

Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2. С 

СollectiVe mопоgгарh. Ргаguе, Nеmогоs s.г.о. 2019. C. 150-156. 

1 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього 6 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права 

1. Навчальний посібник «Економічний аналіз». Єгорова О.В., 
6 
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1 2 3 4 5 

Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. А.с. (свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір, видане Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України) № 91293; заявл. 

16.07.2019  № 93081; зареєстр. 05.08.2019. 

2. Стаття «Аналіз використання основних засобів 

сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект». Єгорова 

О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Рудич А.І. А.с. (свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір, видане Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України) № 91296; заявл. 

16.07.2019 № 93084; зареєстр. 05.08.2019.  

3. Стаття «Assessment of entrepreneurial risks in agriculture». 

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Чип Л.О., Тютюнник М.С. 

А.с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) № 91299; 

заявл. 16.07.2019 № 93087; зареєстр. 05.08.2019.  

4. Стаття «Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування 

ринку молокопродукції». Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О., 

Рудич А.І. А.с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 

видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) 

№ 91294; заявл. 16.07.2019 р. № 93082; зареєстр. 05.08.2019. 

5. Стаття «Система показників оцінювання ринкової активності 

підприємств». Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Дорогань-

Писаренко Л.О. А.с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України) №  91426; заявл. 18.07.2019 № 93283; зареєстр. 08.08.2019. 

6. Стаття «Послідовність оцінки фінансового стану боржників – 

юридичних осіб». Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Дорогань-

Писаренко Л.О. А.с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, видане Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України) № 91543; заявл. 18.07.2019  № 93281; зареєстр. 13.08.2019.  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 
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          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 
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          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1. Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в 

контексті підвищення якості вищої освіти: 50-а наук.-метод. конф., 

26-27 лютого 2019 р. Полтава, ПДАА. 

2. Студентська наукова конференція Полтавської державної 

аграрної академії. 24-25 квітня 2019 р. Полтава, ПДАА. 

3. Науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками нау-

ково-дослідної роботи в 2018 р., 17 травня 2019 р. Полтава, ПДАА. 

4. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою 

6 
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діяльністю» 24 жовтня 2019 року, м. Полтава, ПДАА. 

5. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми практики», 31 жовтня 2019 р., 

Полтава, ПДАА. 

6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання сучасної економічної науки», 4 грудня 2019 р. Полтава, 

ПДАА. 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові Тютюнник Юрій Михайлович 

Науковий ступінь _____________ кандидат економічних наук______________ 

Вчене звання __________________ доцент_______________________________ 

Посада професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень  

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

1 Виконавець: 

Тютюнник Ю.М., к.е.н., доцент. 

Тематика роботи: 

«Резерви покращення фінансового 

стану компанії, методичні засади 

їх визначення та організаційні 

аспекти впровадження».  

Рік початку – 2019, рік закінчення 

Договір від 

12.07.2019 р.    

№ 23/6, 

замовник – 

ТОВ «Агро-

промислова 

компанія 

«Прогрес» 

1,0 1,0 1. Обґрунтовано шляхи прискорення 

обертання оборотних активів компанії. 

2. Визначено напрями підвищення 

економічної стійкості компанії через 

диверсифікацію виробничої діяльності. 

3. Запроваджено моніторинг показників 

фінансового стану компанії з метою 

підвищення ефективності оперативного та 

1 
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– 2019 стратегічного управління. 

Результативні показники підтверджені актом 

приймання-передачі виконаних робіт від 

30.08.2019 р. № 23/6. 

Перехідні – відсутні. 

1 
      

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні  

 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат 

економічних наук, доцент  

Тематика науково-дослідної роботи: 

«Удосконалення методології 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 
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соціально-економічних досліджень: 

макро- та мікроекономічні аспекти»  

Строки виконання: 

2019 -2021 рр. 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Напрями аналізу фінансової 

стійкості суб’єктів державного сектору. Інфраструктура ринку. 

2019. Вип. 27. С. 369-374.  

2. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Особливості аналізу фінансових 

результатів і рентабельності діяльності суб’єктів малого 

підприємництва. Економічний форум. 2019. № 2. С. 99-105. 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

1. Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Завдання та послідовність 

аналізу зобов’язань банку. International Scientific Conference Digital 

Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: 

Conference Proceedings (January 25th). Kielce, Poland: Baltija 

Publishing, 2019. P. 184-186. 

1 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

2 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
14 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 
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9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  1 

у т.ч., за кордоном; 

1. Romanchenko Y., Tyutyunnyk S., Tyutyunnyk Y. Organization of 

activity and accounting for not-for-profit organizations: the foreign 

experience. Management of the 21st century: globalization challenges. 

Issue 2: Сollective monograph / In edition I. Markina. Prague: Nemoros 

s.r.o., 2019. P. 279-285.   

1 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91293 від 

5.08.2019 р. (вид, назва твору – навчальний посібник «Економічний 

аналіз»; автори – Єгорова Олена Володимирівна, Дорогань-

Писаренко Людмила Олександрівна, Тютюнник Юрій Михайлович). 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91297 від 

5.08.2019 р. (вид, назва твору – навчальний посібник «Фінансовий 

аналіз. Практикум»; автори – Тютюнник Юрій Михайлович, 

Тютюнник Світлана Василівна, Дорошенко Андрій Петрович). 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91426 від 

8.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Система показників 

6 
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оцінювання ринкової активності підприємств»; автори – Тютюнник 

Юрій Михайлович, Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, 

Тютюнник Світлана Василівна). 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91427 від 

8.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Напрями аналізу фінансової 

стійкості суб’єктів державного сектору»; автори – Тютюнник Юрій 

Михайлович, Тютюнник Світлана Василівна). 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91543 від 

13.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Послідовність оцінки 

фінансового стану боржників – юридичних осіб»; автори – 

Тютюнник Юрій Михайлович, Дорогань-Писаренко Людмила 

Олександрівна, Тютюнник Світлана Василівна). 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91544 від 

13.08.2019 р. (вид, назва твору – стаття «Механізми факторного 

аналізу показників фінансового стану галузей економіки»; автори – 

Тютюнник Юрій Михайлович, Тютюнник Світлана Василівна). 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
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          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові - відсутні 

 

 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
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результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

належність, адреса) обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Дорошенко Андрій Петрович 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис.грн. Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1       

Перехідні /* (у переліку) 

1       

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Дорошенко А.П., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Підвищення ефективності 

діяльності суб’єкта 

господарювання на основі 

сучасних прийомів економічного 

аналізу. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 8 травня 2019 р. 

№ 08/05, замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро-промислова 

компанія «Прогрес» 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 види інновацій та аналіз впливу їх впровадження 

на фінансові результати суб’єкта господарювання; 

 перспективний план впровадження інновацій у 

діяльність господарюючого суб’єкта; 

 фінансове забезпечення відтворення основних 

засобів; 

 аналіз фінансово-кредитної та інвестиційної 

складових інноваційної діяльності суб’єкта 

господарювання 

1 

Перехідні – відсутні. 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

х 
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Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

2. кількість публікацій (статей), усього  - 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних 

базах даних (крім РИНЦ) 

 GoogleАкадемія - 6 

6 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до 

друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 
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11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  

Пристрій порційної СВЧ-обробки бджіл. Патент на корисну модель 

№ 131058 від 10.01.2019 р. Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, Державне підприємство «Український інститут 

інтелектуальної власності» (Укрпатент) 

Винахідники: Дорошенко О. О., Литвин О. Ю., Галич О. А., Чіп Л. О., 

Дорошенко А. П., Кузьменко Л. М., Березницький В. І., Слинько В. Г., 

Піщаленко М. А., Коваленко Н. П., Воробйова А. В., Прасолов Є. Я; 

Власник – ПДАА 

1 

14. отримано свідоцтв авторського права 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

Прогнозування показників зведеного бюджету України на основі 

коефіцієнта еластичноситі [стаття]. – № 92305 від 20.09.2019 р. 

Дорошенко А.П., Дорошенко О.О. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державне 

підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Теоретичні 

аспекти цінової еластичності попиту [стаття]. – № 92302 від 

20.09.2019 р. Дорошенко А.П. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державне 

підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

4 
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3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Теоретико-

методичні підходи до обґрунтування методів оптимізації структури 

капіталу [стаття]. – № 92303 від 20.09.2019 р. Дорошенко А.П., 

Дорошенко О.О., Гуркаєва К.М. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державне 

підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91297 від 

5.08.2019 р. (вид, назва твору – навчальний посібник «Фінансовий 

аналіз. Практикум»; автори – Тютюнник Юрій Михайлович, 

Тютюнник Світлана Василівна, Дорошенко Андрій Петрович). 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 
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у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Єгорова Олена Володимирівна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 
 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис.грн. Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 

замовленням) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис. грн Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
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1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник,  

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1       

Перехідні /* (у переліку) 

1 
      

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Єгорова О.В., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Підвищення ефективності 

діяльності суб’єкта 

господарювання на основі 

сучасних прийомів економічного 

аналізу. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 8 травня 2019 р. 

№ 08/05, замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро-промислова 

компанія «Прогрес» 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 основні напрями та завдання аналізу інноваційної 

діяльності суб’єкта господарювання; 

 аналіз ефективності інвестиційних проектів; 

 бізнес-план з впровадження технологічної інновації. 

 розрахунок запасу фінансової стійкості з метою 

підвищення ефективності господарської діяльності. 

Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

1 

Перехідні – відсутні. 
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 
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Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

2. кількість публікацій (статей), усього  1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Yehorova O., Dorohan-Pysarenko L., Chip L., Tyutyunnik M. 

Assessment of entrepreneurial risks in agriculture. Technology audit and 

production reserves. № 1/4(45), 2019. С. 4-10. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 GoogleАкадемія - 4 

4 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 1 

у т.ч., за кордоном; 

Dorohan-Pysarenko L., Kononenko Zh., Yehorova O. Resource potential 
1 
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of the agrarian sector of economists as an object of scientific research. 

Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2. 

СollectiVe mопоgгарh. Ргаguе, Nеmогоs s.г.о. 2019. C. 150-156. 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права 

1. Навчальний посібник «Економічний аналіз». Єгорова О.В., 

Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. А.с. (свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір, видане Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України) № 91293; заявл. 

16.07.2019  № 93081; зареєстр. 05.08.2019. 

2. Стаття «Аналіз використання основних засобів 

сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект». Єгорова 

О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Рудич А.І. А.с. (свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір, видане Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України) № 91296; заявл. 

16.07.2019 № 93084; зареєстр. 05.08.2019.  

3. Стаття «Assessment of entrepreneurial risks in agriculture». 

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Чип Л.О., Тютюнник М.С. 

А.с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) № 91299; 

4 
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заявл. 16.07.2019 № 93087; зареєстр. 05.08.2019.  

4. Стаття «Вектори аналізу використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств». Єгорова О.В. А.с. (свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір, видане Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України) № 91298; заявл. 

16.07.2019 № 93086; зареєстр. 05.08.2019.  

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 
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          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1. Науковий секретар ІІ Всеукраїнської конференції «Актуальні 

1 
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питання сучасної економічної науки», 4 грудня 2019 р. Полтава, 

ПДАА. 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

з них,   

самостійно студентами 

1. Кобченко Н. Г. Кредиторська заборгованість як елемент капіталу підприємства. Економіка і 

підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу [Текст] : збірник 

наукових праць за результатами наукової роботи факультету обліку та фінансів ПДАА. Вип. 19. Том 1. Полтава, 

2019. 44 с.   

1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 
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3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР. - 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 1 

5.1. 

з них: 

 – Всеукраїнських олімпіад 

Телятник М.Ю., ФБСС_2016_бд, II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика», 16-

18 квітня2019 р. Національна академія статистики, обліку та аудиту Лауреат, почесна грамота 

1 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові __Кононенко Жанна Андріївна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг 

фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент.  

Тематика роботи: 

Функціонування сучасних 

технологій та пошук 

можливостей розвитку 

господарських систем ринкового 

механізму. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 12 липня 2019 р. 

№ 23/7, замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро-промислова 

компанія «Прогрес» 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 Оцінка заходів енергозаощадження в русі нових 

тенденцій; 

 рекомендації щодо визначення ефективності 

використання землі в сільському господарстві; 

 аналіз ділових партнерів компанії. 

 чинники та наслідки функціонування сучасних 

технологій та пошук можливостей розвитку 

господарських систем ринкового механізму. 

Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

1 
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Перехідні – відсутні. 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 
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Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

2. кількість публікацій (статей), усього  3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Кононенко Ж.А., Петренко В.О., Циб А.С. Ризикорієнтоване 

управління в системі банківського менеджменту [Електронний 

ресурс]. Ефективна економіка. 2019. № 4. Режим доступу до 

журналу: http://economy.nayka.com.ua 

2. Кононенко Ж.А., Песцова-Світалка О. С., Петренко В.О. 

Прогнозування фінансових результатів як елемент планування 

розвитку діяльності підприємства [Електронний ресурс]. 

Інфраструктура ринку. 2019. № 36. Режим доступу до журналу: 

 www.market-infr.od.ua 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

Kononenko Zh.A. Accounting Model of Monitoring of Company 

Foreign Trade Activities. Babiy I.V., Zoria О. P., Hamova O.V., 

Podmeshalska Y. V., Kononenko Zh.A. Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal, 2019 Vol: 23 Issue: 2 (Print ISSN: 1096-

3685; Online ISSN: 1528-2635)( Scopus) 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ)  GoogleАкадемія - 9 
9 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

http://economy.nayka.com.ua/
http://www.market-infr.od.ua/
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7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 
Dorohan-Pysarenko L., Kononenko Zh., Yehorova O. Resource 

potential of the agrarian sector of economists as an object of scientific 

research. Management of the 21st century: globalization challenges. 

Issue 2. С СollectiVe mопоgгарh. Ргаguе, Nеmогоs s.г.о. 2019. 

C. 150-156. 

1 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 
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у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 
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у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 
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 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

 Кононенко Ж.А., Петренко В.О., Циб А.С. Ризикорієнтоване управління в системі банківського 

менеджменту [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2019. № 4. Режим доступу до журналу: 

http://economy.nayka.com.ua 

 Кононенко Ж.А., Песцова-Світалка О. С., Петренко В.О. Прогнозування фінансових результатів як 

елемент планування розвитку діяльності підприємства [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2019. № 36. 

Режим доступу до журналу:  www.market-infr.od.ua 

2 

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР.  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

http://economy.nayka.com.ua/
http://www.market-infr.od.ua/
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4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Кончаковсьский Євген Олегович____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 
 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Кончаковський Є.О., к.е.н., 

доцент.  

Тематика роботи: 

Аналіз, моделювання та 

прогнозування явищ та процесів з 

використанням статистико-

економічних методів. 

Строки виконання : 

2019-2019. 

Договір  

від 12 липня 

2019 р. № 08/05, 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «Агро-

промислова 

компанія 

«Прогрес» 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства 

з використанням багатомірних статистичних методів. 

 Моделювання соціально-економічних явищ та процесів. 

 Прогнозування розвитку соціально-економічних явищ та 

процесів. 

 Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 

використання кадрового потенціалу. 

 Рекомендації щодо пошуку мотивації та стимулювання в 

системі кадрового забезпечення діяльності підприємства. 

Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

1 
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Перехідні – відсутні. 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  
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1 2 3 4 5 

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 

 
- 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

Yasnolob I.O., Chayka T.O., Gorb O.O., Kalashnyk O.V., Konchakovskiy 

Ye.О., Moroz S.E., Shvedenko P.Yu. Using resource and energy-saving 

technologies in agricultural production as a direction of raising energy 

efficiency of rural territories. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. № 9. 

Р. 244-250. 

1 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 
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1 2 3 4 5 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 
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1 2 3 4 5 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 
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1 2 3 4 5 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 

№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1      
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2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 2 

з них,   

самостійно студентами 

Чобітько Ю.П. Обліково-аналітичні аспекти формування фінансових результатів фермерських 

господарств. Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та 

аналізу : зб. наук. пр. Полтава 2019. С. 203-208. 

Шостак І.М. Використання статистичних методів в процесі моделювання виробничо-збутового процесу 

підприємств зернового підкомплексу. Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, 

фінансів, аудиту та аналізу : зб. наук. пр. Полтава 2019. С. 211-214. 

2 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР.  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 
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7.1. з них, самостійно студентами - 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові  Литвин Олександр Юрійович 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 
з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  - 

у т.ч.,  
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

- 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 GoogleАкадемія -  

- 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

- 
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7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

        патентів на корисну модель;  

1. Пристрій регулювання глибини рихлення ґрунту плугом: пат. 

131349 Україна. Литвин О.Ю. Галич О.А., Калініченко А.В. та інші, 

всього 13 осіб. заявл. 12.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. 

2. Пристрій порційної СВЧ-обробки бджіл. Литвин О. Ю., Галич 

О. А., Чіп Л. О. та інші, всього 9 осіб. Патент на корисну модель 

№ 131058 від 10.01.2019 р. Бюл. № 1. 

2 

14. отримано свідоцтв авторського права - 
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15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 



 83 

1 2 3 4 5 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 

 2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: – відсутні. 
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№

 

з/п 

Назва та автори розробки (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене звання) 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 

впровадження / * 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 

обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 
1 2 3 4 5 6 

1      

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств – відсутня. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Песцова-Світалка Оксана Станіславівна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету – відсутні. 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування, тис.грн. Результативні показники виконання науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      
 

  

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий керівник, тематика 

роботи,  строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 

номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

1 Виконавець:  

Песцова-Світалка О.С., к.е.н., 

доцент.  

Тематика роботи: 

Економічне обґрунтування 

підвищення результатів 

діяльності компанії  

Договір  

від 8 травня 

2019 р. № 08/05, 

замовник – 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

2,0 2,0 Консультації з питань: 

 аналіз проблеми вибору обсягів виробництва та 

максимізації прибутку для підприємств, що функціонують 

на ринку досконалої конкуренції, монополії, 

монополістичної конкуренції та олігополії. 

 оцінка та прогнозування зміни стратегії товаровиробника 

під впливом еластичності пропозиції. 

1 
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Строки виконання : 

2019-2019. 

«Агро-

промислова 

компанія 

«Прогрес» 

 визначення неявних витрат та аналіз їх впливу на 

кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства 

(економічний прибуток). 

 оцінка потреби у факторах виробництва згідно з правила-

ми максимізації прибутку та мінімізації витрат виробника. 
Надання консультацій підтверджено Актом приймання-

передачі наданої послуги. 

Перехідні – відсутні. 

1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика 

роботи,  строки виконання  (рік 

початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені - відсутні. 

 

 

1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

№ 

з/п 

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,   

строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Перехідні - відсутні. 

 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
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2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  

 
2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Песцова-Світалка О.С., Більдій А.В. Актуальні питання підготовки 

фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва. Регіональна 

економіка та управління. 2019. № 4 (26).  

2. Кононенко Ж.А., Песцова-Світалка О.С., Петренко В.О. Прогнозування 

фінансових результатів як елемент планування розвитку діяльності 

підприємства [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2019. №36. 

URL: http://www.market-infr.od.ua 

2 

за кордоном (у міжнародних виданнях); - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних 

базах даних (крім РИНЦ) 

 GoogleАкадемія -  

- 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до 

друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 
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8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 

13. отримано охоронних документів, усього - 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  - 

14. отримано свідоцтв авторського права - 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 
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16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 
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          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня 

«Бакалавр» з дисципліни «Економічна теорія ІІ», 20 травня 2019 р., 

ПДАА (ауд. МАЗ), 63 учасника. 

1 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 
- 

 

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

1. Песцова-Світалка О.С., Більдій А.В. Актуальні питання підготовки фінансової звітності суб’єктами малого 
1 
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підприємництва. Регіональна економіка та управління. 2019.  № 4 (26).   

з них,   

самостійно студентами 
- 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) - 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР.  

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
- 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР - 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) - 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад - 

5.2.             – Міжнародних олімпіад - 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) - 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад - 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад - 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, - 

7.1. з них, самостійно студентами - 
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ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗА 2019 РІК 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____Чіп Людмила Олександрівна____________________ 

Науковий ступінь _______________ кандидат економічних наук____________________ 

Вчене звання __________________ ________доцент_______________________________ 

Посада ___________доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень_____ 

 

Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  
 

 

1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання), тематика роботи,  

строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер 

державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  науково-дослідної роботи 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові  

1 Науковий керівник:  

Тютюнник Ю.М., кандидат економічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 
Удосконалення методології соціально-

економічних досліджень: макро- та 

мікроекономічні аспекти  

Строки виконання : 

2019 -2021. 

 

0119U101090 1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами 

х 

2. кількість публікацій (статей), усього  1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 

Yehorova O., Dorohan-Pysarenko L., Chip L., Tyutyunnik M. 

Assessment of entrepreneurial risks in agriculture. Technology audit and 

production reserves. № 1/4(45), 2019. С. 4-10. 

1 
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1 2 3 4 5 

за кордоном (у міжнародних виданнях) - 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для 

соціо-гуманітарних Copernicus) 

- 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

- 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних 

базах даних (крім РИНЦ) 
- 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

7. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до 

друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
- 

8. опубліковано монографій, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього - 

у т.ч., за кордоном; - 

10. опубліковано підручників - 

11. опубліковано навчальних посібників - 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  - 

у т.ч., кандидатських,  - 

           докторських; - 
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13. отримано охоронних документів, усього 2 

у т.ч., патентів на винаходи,  - 

          патентів на корисну модель;  

1. Пристрій регулювання глибини рихлення ґрунту плугом: пат. 

131349 Україна. Литвин О.Ю. Галич О.А., Калініченко А.В. та інші, 

всього 13 осіб. заявл. 12.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. 

2. Пристрій порційної СВЧ-обробки бджіл. Литвин О. Ю., Галич О. 

А., Чіп Л. О. та інші, всього 9 осіб. Патент на корисну модель 

№ 131058 від 10.01.2019 р. Бюл. № 1. 

2 

14. отримано свідоцтв авторського права 

Стаття «Assessment of entrepreneurial risks in agriculture». Єгорова 

О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Чип Л.О., Тютюнник М.С. А.с. 

(свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України) № 91299; 

заявл. 16.07.2019 № 93087; зареєстр. 05.08.2019.  

1 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, 

форумах 
- 

у т.ч., національних; - 

          міжнародних; - 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 

          у міжнародних наукових конкурсах; - 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з 

метою отримання фінансування 
- 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; - 
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          у міжнародних наукових конкурсах; - 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес - 

у т.ч., нової техніки,  - 

          технологій,  - 



 96 

1 2 3 4 5 

          матеріалів,  - 

          сортів рослин та порід тварин,  - 

          методів, теорій; - 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

 

- 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, 

орденів, наукових премій 

Почесна грамота Полтавської державної аграрної акакдемії 

1 

 

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  розробок повинен 

відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво» розділу ) – відсутні. 

 


